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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Septemberyang 

bertempat di PT. Galasari Gunung Sejahtera Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah cangkul, timbangan analitik, gelas 

ukur 1 liter, gembor, sprayer, gunting, kertas, alat pelubang kertas, benang, tali, label 

pengamatan, kamera dan alat tulis. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman mangga varietas garifta 

merah umur 5 tahun, zat pengatur tumbuh paklobutrazol dengan merk dagang Cultar, 

dan air. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Induksi pembungaan ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) sederhana dengan ulangan 5 kali dan 

menggunakan 7 perlakuan pemberian paklobutrazol. 

P0: kontrol,  P4: 60 ml/liter, 

P1: 15 ml/liter, P5: 75 ml/liter, 

P2: 30 ml/liter, P6: 90 ml/liter. 

P3: 45 ml/liter, 
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Gambar 2. Denah Percobaan Tanaman Mangga Garifta 

Keterangan: 

 P0 = Kontrol     P3 = ZPT Paklobutrazol 45 ml/liter 

 P1 = ZPT Paklobutrazol 15 ml/liter  P4 = ZPT Paklobutrazol 60 ml/liter 

 P2 = ZPT Paklobutrazol 30 ml/liter  P5 = ZPT Paklobutrazol 75 ml/liter 

 I-V = Ulangan     P6 = ZPT Paklobutrazol 90 ml/liter 

 6 m x 6 m = Jarak tanam     = Arah Kemiringan Lahan 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan tenaga mekanik dengan cara 

mencangkul bagian rumput di sekitar tanaman mangga garifta merah. Hal ini bertujuan 

untuk tidak terjadinya perebutan unsur hara antara tanaman utama dengan gulma saat 

dilakukan proses pemupukan tanaman dan pemberia zat pengatur tumbh paklobutrazol. 

3.4.2 Pemupukan 

Pemupukan dilakukan sebelum aplikasi paklobutrazol tepatnya satu minggu 

sebelum aplikasi dengan menggnakan pupuk organik pupuk kandang dengan dosis 2,5-

5kg/tanaman yang diaplikasikan dengan cara dipendam disekitar tanaman kemudian 

dicampur tanah dengan jarak ± 3 m dari batang tanaman. 

3.4.3 Pemberian Label dan Sampel 

Pemasangan label pada masing-masing tanaman mangga, label dipasang pada 

bagian cabanag tanaman, sedangkan sampel dipasang saat muncul bunga tiap tanaman 

pada bagian bawah malai bunga yang sudah muncul. Pemberian label dan sampel ini 

guna untuk memperoleh data pengamatan saat penelitian berlangsung. 

3.4.4 Persiapan Bahan Aplikasi Paklobutrazol 

Pemberian zat pengatur tumbuh paklobutrazol yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu diperlukan kebutuhan bahan untuk masing-masing per tanaman 

adalah senbagai berikut: 

P0 : Kontrol 

P1 : 15 ml/liter 

P2 : 30 ml/liter 

P3: 45 ml/liter 
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P4 : 60 ml/liter 

P5 : 75 ml/liter 

P6 : 90 ml/liter 

3.4.5Aplikasi Paklobutrazol 

Pemberian paklobutrazol dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 dengan berbagai 

konsentrasi yang sudah disediakan. Sebelum disiramkan ke bagian batang tanaman, 

dilakukan atau sudah dilakukan pembuatan lubang melingkari tanaman tersebut. 

Kemudian senyawa paklobutrazol disiramkan pada bagian batang bawah tanaman. 

Perlakuan ini dilakukan satu kali saat fase vegetatif dan diberikan pada waktu pagi hari. 

3.4.6 Pengairan 

Pengairan pada tanaman mangga ini masih menggunakan turunnya air hujan dan 

terdapat penampungan air di sekitar lahan. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Terdapat beberapa variabel pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yang 

bertujuan untuk mendapatkan data yang berpengaruh dalam bahasan penelitian serta 

dibutuhkan dalam analisa data yaitu sebagai berikut. 

3.5.1 Waktu Muncul Bunga (Hari) 

Dihitung dari rata-rata jumlah hari pada saat tanaman telah muncul bunga setelah 

aplikasi paklobutrazol pada saat periode musim pembungaan. 

3.5.2 Panjang dan Lebar Malai Tanaman (cm) 

Panjang malai diukur dengan menggunakan penggaris dari pangkal malai bunga 

sampai bagian ujung bunga, yang diperoleh dari 5 sampel malai bunga per tanaman 
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(cm). Lebar malai juga diukur dengan menggunakan penggaris pada bagian terlebar dari 

malai bunga yang diperoleh pada 5 sampel malai bunga per tanaman (cm). 

3.5.3 Rerata Jumlah Anak Malai (buah) 

Dihitung dari jumlah anakan malai dari pangkal sampai ujung malai tersebut yang 

diperoleh dari 5 sampel malai bunga per tanaman. 

3.5.4 Jumlah Bunga Per Tanaman (buah) 

Dihitung dari jumlah bunga per tanaman pada periode pembungaan yang diamati 

pada saat tanaman mulai berbunga pada setiap 2 minggu pengamatan setelah aplikasi 

palobutrazol. 

3.5.5 Jumlah Tanaman Berbunga (pohon) 

Dihitung dari jumlah atau banyaknya tanaman yang tumbuh bunga dan diakukan 

pengamatan pada setiap 2 minggu pengamatan setelah aplikasi paklobutrazol. 

3.5.6 Jumlah Buah Per Malai (buah) 

Dihitung dari jumlah buah per 1 malai pada yang diamati pada saat tanaman mulai 

muncul buah pada setiap 2 minggu pengamatan dariawal munculnya buah yang masih 

berukuran kecil seperti kelereng. 

3.5.7 Jumlah Buah Per Tanaman (buah) 

Dihitung dari jumlah buah per tanaman yang diamati pada saat tanaman mulai 

muncul buah pada setiap 2 minggu pengamatan dariawal munculnya buah yang masih 

berukuran kecil seperti kelereng. 
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3.5.8 Persentase Pembentukan Buah (%) 

Dihitung setelah fase bunga mekar dan jumlah buah yang terbentuk pada setiap 2 

minggu sekali dengan menggunakan rumus : 

𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑆𝑒𝑡(%) =  
JumlahBakalBuahTerbentuk

JumlahTotalBungaTerbentuk
× 100% 

3.5.9 Rerata Berat Buah (g) 

Dihitung dari jumlah buah yang telah panen, perhitungan berat buah 

menggunakan 3 sampel buah, yaitu kecil, sedang dan besar. 

3.6  Analisis Data 

Pengamatan dilakukan secara kuantitatif dengan analisa data menggunakan uji F 

dengan taraf 5%. Jika uji F menunjukkan nilai yang berbeda nyata, diuji lanjut dengan 

menggunakan uji BNJ dengan taraf 5%. 

 




